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Jule- og adventskoncerter

Der bliver i år ikke mindre end to koncerter i adventstiden.
Søndag den 7. december kl. 15.00 vil elever fra Odsherreds Musikskole give prøver på deres kunnen.
Og torsdag den 11. december kl. 19.30 får vi besøg af Chorus Soranus, der i mange år har været et
af de mest kendte kor i landet.
Koret blev dannet i 1967 og havde i de første 39 år Knud Vad som dirigent. Det er et amatørkor, bestående af ca. 40 sangere, der har sin base i Klosterkirken i Sorø.
Ved koncerten i Grevinge kirke vil programmet bestå af en række danske, tyske og engelske sange til
advent og jul. Mange vil være velkendte, men der vil også være mindre kendte imellem.
Koret dirigeres i dag af Svend Lyngberg-Larsen, der er lærer ved Sorø Akademi.
Vi kan derfor se frem til en dejlig aften midt i adventstiden. Koncerten begynder kl. 19.30.

Advent og vinter i Grevinge

Nyt fra menighedsrådet

Svampesygdom i
buksbom
Kirkegårdens hække af buksbom er angrebet af
svampen ”Volutella buxi”. Planterne visner, og
der er formentlig ingen helbredelse mulig. En
konsulent fra Fødevarestyrelsen har testet syge
planter og afsagt dommen. Hvad der videre
skal ske afgøres i dialog med planteekspert.
Det er ikke tilladt, at pårørende selv udskifter
udgåede buksbomplanter med nye, da man
uforvarende kan komme til at importere ny
smitte. Det gælder også, selv om planterne er
købt på planteskolen.

Menighedsmøde
Onsdag den 26. november kl. 19.30 inviterer
menighedsrådet til det årlige menighedsmøde.
Programmet består af en kort orientering om
menighedsrådets arbejde i 2014 og lidt om
planerne for 2015. Der bliver også lejlighed til
drøftelser i kort form.
Undervejs bydes på kaffe.
Konfirmandlokalet er nu blevet udstyret med
faciliteter til filmfremvisning. Det markeres
denne aften med filmen "De urørlige". Nærmere omtale af filmen kan ses på Grevinge
Kirkes hjemmeside www.grevingekirke.dk

Kirkehøjskole

Kyndelmisse

Lørdag den 24. januar indbydes der til Kirkehøjskole her i Grevinge.
Arrangementet varer fra kl. 14 – 17 og består
af et oplæg om et tema, efterfulgt af en fælles
drøftelse og en kort gudstjeneste i kirken.
Kirkehøjskolen er et samarbejde på provstiplan, så alle er velkomne, og tilmelding er ikke
nødvendig.
For kaffe og brød betales kr. 20.

Søndag den 1. februar indbydes der til noget
næsten helt nyt.
Vi begynder nemlig i konfirmandstuen kl.
14.00 med hyggeligt samvær, og derefter holder vi en gudstjeneste kl. 16.00 med levende
lys i kirken.
Selve navnet kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum, der betyder lysmesse.
Midt i den mørkeste tid vil vi tænde lys og
understrege, at Jesus er verdens lys. Vi håber,
at mange vil deltage i denne fest for lyset midt
i vinterens mørke.

Jul i Grevinge

Minikonfirmander

Juleaften er der gudstjeneste kl. 16.00,
hvor alle generationer samles for at begynde højtiden i kirken. Der uddeles denne
dag et sangblad, så alle kan synge med.
Juledag er der festgudstjeneste kl. 10.00
med lys i træ og bænke.
Anden juledag, hvis egentlige navn er Sct.
Stefansdag, er der gudstjeneste kl. 10.30.
Julesøndag slutter vi året med gudstjeneste kl. 10.00.
Velkommen til at fejre julehøjtiden
i sognekirken.

I foråret - med opstart i uge 5 og indtil påske
- er der minikonfirmander torsdag i Grevinge
kirke for børn fra 3. og 4. klasse. Vi skal lege
og høre spændende historier fra Bibelen. Vi
oplever kirken sammen, synger og snakker
om, hvorfor Gud er vigtig i vores liv.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste
Palmesøndag kl. 14, hvor minikonfirmanderne
medvirker. Bagefter er der festligt samvær i
konfirmandstuen med diplomer.
Der uddeles invitation til minikonfirmand i
samarbejde med Grevinge Centralskole.
Tilmelding inden jul til minikonfirmandlærer
Karin Wandall: kkw@km.dk

De Ni Læsninger
Også i år indbydes der til en særlig gudstjeneste i adventstiden med musik og læsning
af ni udvalgte stykker fra Bibelen som forberedelse til julen.
I år bliver det søndag den 7. december kl.
10.00, og enhver er velkommen til at melde
sig som læser.

Sognemøde

Sognetur
Sidste år arrangerede vi for første gang
en teatertur ved vintertide. Da den fik
god tilslutning, gør vi det igen i år og
håber, at mange har lyst til at deltage.
Den finder sted fredag den 6. februar,
og turen går til Skuespilhuset i København.
Vi får først en rundvisning, og dernæst
nyder vi dagens teatermenu i den velrenommerede restaurant, Pakhuskælderen.
I Skuespilhuset ser vi derefter forestillingen Kældermennesket i Det Røde
Rum med Rasmus Bjerg i hovedrollen.
Pris for rundvisning, middag og teaterbillet i alt kr. 550.
Vi regner med at arrangere samkørsel
i egne biler ligesom sidste år.
For at kunne sikre os pladser begge
steder, må vi bede om tilmeldinger
inden den 1. december!
Tilmelding til Bodil Dam Madsen eller
Niels Arnberg.

Tirsdag den 27. januar byder vi velkommen
til sognepræst Sten Hartung, som denne
aften vil fortælle om Dostojevskijs forfatterskab.
Det er ham, som har skrevet skuespillet
Kældermennesket, men foredraget handler
ikke specielt om det, så enhver kan få glæde
af at høre Sten Hartung fortælle om den
store russiske forfatter denne aften fra kl.
19.30.

Luciabørnegudstjeneste
Adventstiden er fuld
af forventningens glæde.
Vi tænder lys og lader lysene skinne og
varme os i mørket op
mod jul. Vi skal høre
juleevangeliet om
den store stjerne og
den lille himmelkonge – der blev verdens lys. Kom og syng med på
de kendte julesalmer og oplev det smukke Luciaoptog med børn fra Grevinge Centralskole.
Efter gudstjenesten er der gratis julekager – og
salg af lys og engle i konfirmandstuen til fordel
for Danmissions Fremtidsbørn.
Vi håber på god tilslutning som de andre år - af
både børn og voksne.

Gudstjenester
Søndag den 23. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret – Karin Wandall
Søndag den 30. november kl. 10.00
1. søndag i advent – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 7. december kl. 10.00
2. søndag i advent – Niels Arnberg
De Ni Læsninger
Søndag den 14. december kl. 14.00
3. søndag i advent – Karin Wandall
Børnegudstjeneste
Søndag den 21. december kl. 09.00
4. søndag i advent – Jens Kirk
Onsdag den 24. december kl. 16.00
Juleaften – Niels Arnberg
Torsdag den 25. december kl. 10.00
Juledag – Niels Arnberg
Fredag den 26. december kl. 10.30
Anden juledag – Karin Wandall
Søndag den 28. december kl. 10.00
Julesøndag – Niels Arnberg – Kirkekaffe
2015
Torsdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag – Niels Arnberg
Søndag den 4. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag – Niels Arnberg
Søndag den 11. januar kl. 10.00
1. søndag e.h.3k. – Karin Wandall
Søndag den 18. januar kl. 10.00
2. søndag e.h.3k. – Niels Arnberg
Søndag den 25. januar kl. 10.00
Sidste søndag e.h.3k. – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 1. februar kl. 16.00
Septuagesima – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 8. februar kl. 10.00
Seksagesima – Karin Wandall
Søndag den 15. februar kl. 10.30
Fastelavn – Niels Arnberg
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Sognekalender
Menighedsmøde
Onsdag den 26. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Julekoncert
Søndag den 7. december kl. 15.00 i kirken med
Odsherreds Musikskole.
Adventskoncert
Torsdag den 11. december kl. 19.30 i kirken.
Chorus Soranus medvirker.
Børnegudstjeneste
Søndag den 14. december kl. 14.00 i kirken med
festligt samvær i konfirmandstuen bagefter.
2015
Kirkehøjskole
Lørdag den 24. januar kl. 14.00 i konfirmandstuen med afslutning i kirken.
Sognemøde
Tirsdag den 27. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Kyndelmisse
Søndag den 1. februar kl. 14.00 i konfirmandstuen efterfulgt af en stemningsfuld gudstjeneste i kirken kl. 16.00.
Sognetur
Fredag den 6. februar. Tilmelding inden d. 1.
december. Læs nærmere omtale på side 3.
Sognemøde
Onsdag den 25. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen. Vintersangaften med Kirketrioen.

Andagter på Grevinge Centret

Mandagene den 17. november, 19. januar,
og 16. februar kl. 15.00.
Juleaften er der gudstjeneste kl. 11.00.
Menighedsrådet holder normalt møde den
anden tirsdag i måneden.
Dagsorden for og referat af menighedsrådets
møder er fremlagt i våbenhuset.
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før
inden kl. 16.00 på tlf. 70 26 27 27

Adresser

Sognepræst Niels Arnberg, Præstegården, 4571 Grevinge. Tlf. 5965 9002
Sognepræst Karin Wandall, Tlf. 6059 9512
Ringer og graver: Poul Andersen. Henvendelse til kirkegårdskontoret,
Tlf. 5965 9025, bedst kl. 9-10 undtagen mandag.
Organist: Bodil Dam Madsen, Tlf. 5965 5605
Kirkesanger: Peter Hansen, Hovedgaden 27, Grevinge. Tlf. 4030 2097
Kirkeværge: Lene Sødring, Maglevænget 15, Grevinge. Tlf. 2321 9011
Menighedsrådsformand: Per Larsen, Engelstrup Møllevej 1, Grevinge.
Tlf. 4228 2928
Kirkekassens kasserer: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509

